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Jelenia Góra, dnia 20.04.2018 r. 

. 

Zapytanie ofertowe 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem 

ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa gadżetów reklamowych z dedykowanymi nadrukami/grawerem. 

1. długopisy z logo 25 lecia szt. 1000 

2. torby bawełniane z logo 25 lecia 43 x 

36 cm 

szt. 500 

3. torebki papierowe A4 szt. 1000 

4. Kubek szt. 1000 

5. pendrive z logo 25 lecia 16G szt. 500 

6. elegancki wizytownik skórzany szt. 150 

7. elegancki długopis wraz z 

opakowaniem 

szt. 80 

8. krówki z logo 25 lecia do 30 kg kg 30 

9. projekt etykiety krówki szt. 1 

10. etui na kartę płatniczą szt. 1000 

11. papierowe torby eleganckie szt. 50 

12. smycze 25 mm szt. 500 

13. ładowarka samochodowa szt. 200 

14. paczka kredek  szt. 1000 

15. drewniane jojo szt. 1000 

16. plecak reklamowy bawełniany szt. 1000 

17. Balony szt. 2000 

18. Pufa reklamowa szt. 5 

19. flagi reklamowe szt. 4 

20. kostki reklamowe szt. 3 

21. miski styropianowe 340 ml szt. 1000 

22. Parasolki szt. 200 
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23. Skarbonki szt. 200 

24. katalog A5  szt. 2000 

25. projekt i skład do druku katalog A5 szt. 1 

26. ulotka DL  szt. 2000 

27. projekt i skład do druku ulotka DL szt. 1 

28. kolorowanka dla dzieci szt. 1000 

29. projekt i skład do druku kolorowanka szt. 1 

30. notes A5/50 kartek szt. 500 

31. roll-up szt. 2 

32. ścianka reklamowa szt. 1 

33. zaproszenia DL szt. 300 

34. projekt i skład do druku zaproszeń DL szt. 1 

35. koperty DL szt. 300 

36. baner oczkowany o wymiarach 

1,5 m (wys.)x 12 m (szer.) 

szt. 1 

37. baner oczkowany o wymiarach 

129 cm (wys.)x 354 cm (szer.) 

szt.  

 1 

38. Tablica informacyjna (dibont) o 

wymiarach 1,5 m (wys.)x 2,5 m (szer.) 

szt. 1 

 

2. Termin realizacji: następującej listy gadżetów reklamowych, w terminie do 21.05.2018 roku: 

1. długopisy z logo 25 lecia szt. 1000 

2. 
torby bawełniane z logo 25 lecia 43 

x 36 cm 
szt. 500 

3. torebki papierowe A4 szt. 1000 

4. Kubek szt. 1000 

5. krówki z logo 25 lecia do 30 kg kg 30 

6. projekt etykiety krówki szt. 1 

7. etui na kartę płatniczą szt. 1000 

8. papierowe torby eleganckie szt. 50 

9. smycze 25 mm szt. 500 

10. drewniane jojo szt. 1000 

11. plecak reklamowy bawełniany szt. 1000 
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12. Balony szt. 2000 

13. Pufa reklamowa szt. 5 

14. flagi reklamowe szt. 4 

15. kostki reklamowe szt. 3 

16. ulotka DL  szt. 2000 

17. projekt i skład do druku ulotka DL szt. 1 

18. notes A5/50 kartek szt. 500 

19. roll-up szt. 2 

20. ścianka reklamowa szt. 1 

21. baner oczkowany o wymiarach 

1,5 m (wys.)x 12 m (szer.) 

szt. 1 

22. baner oczkowany o wymiarach 

129 cm (wys.)x 354 cm (szer.) 

szt.  

 1 

23. Tablica informacyjna (dibond) o 

wymiarach 1,5 m (wys.)x 2,5 m 

(szer.) 

szt. 1 

 

Pozostałe w terminie do 08.06.2018 roku. 

1. pendrive z logo 25 lecia 16G szt. 500 

2. elegancki wizytownik skórzany szt. 150 

3. elegancki długopis wraz z opakowaniem szt. 80 

4. ładowarka samochodowa szt. 200 

5. paczka kredek  szt. 1000 

6. miski styropianowe 340 ml szt. 1000 

7. Parasolki szt. 200 

8. Skarbonki szt. 200 

9. katalog A5  szt. 2000 

10. projekt i skład do druku katalog A5 szt. 1 

11. kolorowanka dla dzieci szt. 1000 

12. projekt i skład do druku kolorowanka szt. 1 

13. zaproszenia DL szt. 300 

14. projekt i skład do druku zaproszeń DL szt. 1 
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15. koperty DL szt. 300 

 

3. Istotne warunki zamówienia: 

Szczegółowe parametry zamówienia zamieszczone są w ofercie. Koszt dostawy przedmiotu 

zamówienia do siedziby KARR S.A. ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaliczkowania w kwocie 50% wartości zamówienia (płatność zaliczki do 7 dni od daty podpisania 

umowy z Wykonawcą). Pozostała płatność po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia z terminem 

płatności do 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

Kryterium wyboru oferty:  100% - zaproponowana cena.  

Wymagane treści, logotypy do nadruku na gadżetach KARR S.A. dostarczy oferentowi niezwłocznie 

po zawarciu umowy. 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w załączniku 

do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać na nr faksu 075 75 22 

794 lub drogą mailową na adres marek.siatrak@karr.pl, do dnia 27.04.2018 do godz. 12.00 

Kontakt: +48 791 860 817 Osoba do Kontaktu: Marek Siatrak 

5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana 
za najkorzystniejszą,  

 zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,  

 nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

 negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie 
odbiegać od założeń budżetowych projektu,  

 zmiany terminu realizacji zamówienia,  

 unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  

  
W załączeniu wzór oferty Wykonawcy 

 

 

 

 

 


